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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφάνειας στην αγορά επενδυτικών 
προϊόντων για μικροεπενδυτές. Tα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές –τα οποία 
περιλαμβάνουν επενδυτικά κεφάλαια, δομημένα προϊόντα λιανικής και ορισμένους τύπους 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων για επενδυτικούς σκοπούς– είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
κάλυψη των αναγκών των πολιτών της ΕΕ για προϊόντα με τα οποία μπορούν να 
συγκεντρώνουν αποταμιεύσεις και επενδύσεις. 

Ωστόσο τα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα και 
τεχνικά δύσκολο να κατανοηθούν. Οι πολίτες, για τον λόγο αυτό, αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
να τα εκτιμήσουν και να τα συγκρίνουν μεταξύ τους, προκειμένου να λάβουν κατάλληλες και 
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το χρηματοοικονομικό προϊόν που αγοράζουν. Κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων ετών οι μικροεπενδυτές έχουν χάσει χρήματα μέσω  επενδύσεων οι 
οποίες συνεπάγονται κινδύνους που δεν ήταν διαφανείς ή επαρκώς κατανοητοί από αυτούς, 
κυρίως λόγω της  παρεχόμενης ασαφούς, ελλιπούς και μη ικανοποιητικής πληροφόρησης. 

Η πρόταση αποσαφηνίζει ορισμένους κανόνες και υποχρεώσεις για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα όσον αφορά τις βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να ανακοινώνονται από τις 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατανόηση για τα προϊόντα και να 
διευκολυνθεί η σύγκριση τους. Προβλέπει επίσης τη δυνατότητα να επιβάλλουν οι αρμόδιες 
αρχές διοικητικές κυρώσεις και να λαμβάνουν μέτρα εις βάρος χρηματοπιστωτικών 
επιχειρήσεων σε περιπτώσεις παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα 
νομοθετική πράξη. 

Ο εισηγητής επικροτεί τη μορφή νομικής πράξης που επιλέγεται. Ο κανονισμός θα συμβάλει 
στην εφαρμογή ενός πιο ομοιόμορφου συστήματος στην Ένωση, διευκολύνοντας έτσι τη 
σύγκριση των προϊόντων εντός της Ένωσης και τις δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών 
επιχειρήσεων και των πελατών σε επίπεδο  Ένωσης. 

Η πρόταση περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες θα επηρεάσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο 
εισηγητής θεωρεί ότι τα ζητήματα αυτά δεν εξετάζονται επαρκώς και δεόντως από την 
πρόταση της Επιτροπής. Η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής, εκ μέρους των 
αρμοδίων εθνικών αρχών, διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την πρόταση. Προτείνει, επίσης, τη δημοσίευση των επιβαλλόμενων 
κυρώσεων, καθώς και της ταυτότητας των δραστών. Τέλος, οι υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την πρόταση συνεπάγονται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Οι τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής έχουν στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού και της 
συνεκτίμησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου. Αυτό είναι απαραίτητο για να 
εξασφαλιστεί η νομιμότητα των μέτρων που λαμβάνονται, και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
ακύρωσής τους εξαιτίας μη τήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Προς τούτο, οι 
προτεινόμενες τροπολογίες τονίζουν ότι κάθε διοικητική κύρωση και μέτρο που λαμβάνεται 
από μια αρμόδια αρχή πρέπει να είναι έγγραφη και δεόντως αιτιολογημένη και να αναφέρει 
ρητά τα μέσα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου και το όνομα της σχετικής αρμόδιας αρχής.  
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Όσον αφορά τη δημοσίευση των κυρώσεων,  οι τροπολογίες αποσκοπούν στη διασφάλιση ότι 
η κοινοποίηση αυτή συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα.  Αν μια κύρωση δημοσιοποιείται 
για απεριόριστο ή μεγάλο χρονικό διάστημα,  ή αν η δημοσιοποίηση μπορεί να γίνει αρκετά 
χρόνια μετά την επιβολή της κύρωσης, ενδεχομένως αυτό αντιβαίνει στις αρχές της 
αναλογικότητας και της αναγκαιότητας και θα στιγματίζει το άτομο για ένα γεγονός του  
παρελθόντος που δεν θα αντικατοπτρίζει την παρούσα κατάσταση ή συμπεριφορά του. Η 
δημοσίευση των διοικητικών αποφάσεων για επιβολή κυρώσεων ή περάτωση νομικών 
διαδικασιών υπόκειται σε ειδικούς κανόνες στα κράτη μέλη, τα οποία, σε πολλές 
περιπτώσεις, δεν επιτρέπουν την αποκάλυψη της ταυτότητας του προσώπου ή θέτουν ειδικές 
προϋποθέσεις. Εκτός από την προστασία των δεδομένων, η νομοθεσία στα κράτη μέλη 
επιβάλλει όρους σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Σε αυτό το 
πλαίσιο, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στην υπόθεση C-92/09-Schecke, που κήρυξε άκυρη τη δημοσίευση των 
ονομάτων των δικαιούχων των γεωργικών επιδοτήσεων για παραβίαση της αρχής της 
αναλογικότητας. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2010 για την 
ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής 
κυρώσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα 
και προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση 
των απαιτήσεων που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, είναι σημαντικό τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού 
υπόκεινται σε κατάλληλες διοικητικές 
κυρώσεις και μέτρα. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι οι κυρώσεις έχουν 
αποτρεπτικό αποτέλεσμα και να ενισχυθεί 
η προστασία των επενδυτών με την 

(24) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2010 για την 
ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής 
κυρώσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα 
και προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση 
των απαιτήσεων που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, είναι σημαντικό τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού 
υπόκεινται σε κατάλληλες διοικητικές 
κυρώσεις και μέτρα. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι οι κυρώσεις έχουν 
αποτρεπτικό αποτέλεσμα και να ενισχυθεί 
η προστασία των επενδυτών με την 
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προειδοποίησή τους σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο 
κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, 
οι κυρώσεις και τα μέτρα θα πρέπει 
κανονικά να δημοσιεύονται, με εξαίρεση 
ορισμένες σαφώς καθορισμένες 
περιστάσεις.

προειδοποίησή τους σχετικά με επενδυτικά 
προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο 
κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού, 
οι κυρώσεις και τα μέτρα θα πρέπει 
κανονικά να δημοσιεύονται, με εξαίρεση 
ορισμένες σαφώς καθορισμένες 
περιστάσεις. Η έγκριση και η δημοσίευση 
των κυρώσεων πρέπει να σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα όπως ορίζονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
ιδίως τον σεβασμό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής, την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτης δίκης.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία διευκρινίζει ότι η έγκριση διοικητικών κυρώσεων και μέτρων, καθώς και η 
δημοσίευσή τους, θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως το δικαίωμα για 
σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτης δίκης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών διέπει 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που πραγματοποιείται στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού και υπό την εποπτεία των
αρμοδίων αρχών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 
2000 σχετικά με την προστασία των 

(27) Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, διέπει 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που πραγματοποιείται στα 
κράτη μέλη, στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού και υπό την εποπτεία των
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, 
ιδίως των δημόσιων ανεξάρτητων αρχών 
που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
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φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά 
με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών, διέπει την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
εκτελείται από την Μικτή Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό 
την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων. Κάθε 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διενεργείται στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, όπως η 
ανταλλαγή ή η διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες 
αρχές, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
την οδηγία 95/46/ΕΚ και κάθε ανταλλαγή 
ή διαβίβαση πληροφοριών από τις 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα πρέπει να 
γίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, διέπει 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που εκτελείται από την Μικτή 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και 
υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων. Κάθε 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διενεργείται στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, όπως η 
ανταλλαγή ή η διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες 
αρχές, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
την οδηγία 95/46/ΕΚ και κάθε ανταλλαγή 
ή διαβίβαση πληροφοριών από τις 
ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές θα πρέπει να 
γίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι η εποπτεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων 
πραγματοποιείται από ανεξάρτητες δημόσιες αρχές, δηλαδή τις αρχές προστασίας των 
δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Χάρτη της ΕΕ και το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κείμενο της πρότασης της Επιτροπής είναι ασαφές, 
διότι η αναφορά σε «αρμόδιες αρχές» χρησιμοποιείται στην πρόταση κατά τρόπο που 
παραπέμπει στις αρχές "που είναι αρμόδιες για την χρηματοπιστωτική εποπτεία". 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη 

(31) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη 
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Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προβλέπεται 
από τη Συνθήκη, ειδικότερα την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτου δίκης, το τεκμήριο της 
αθωότητας και το δικαίωμα της 
υπεράσπισης, τις αρχές της νομιμότητας 
και της αναλογικότητας αξιόποινων 
πράξεων και ποινών, το δικαίωμα του 
προσώπου να μη δικάζεται ή να μην 
τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια 
αξιόποινη πράξη, και πρέπει να 
εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω 
δικαιώματα και αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νομοθετική πράξη πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα θεμελιώδη δικαιώματα που 
επηρεάζονται άμεσα και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη στην πρόταση, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι σέβεται αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ως «επενδυτικό προϊόν» νοείται μια 
επένδυση στην οποία ανεξάρτητα από τη 
νομική μορφή της επένδυσης το ποσό που 
καταβάλλεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένο σε διακυμάνσεις των τιμών 
αναφοράς ή των επιδόσεων ενός ή 
περισσότερων περιουσιακών στοιχείων 
που δεν αγοράζονται απευθείας από τον 
επενδυτή·

(α) ως «επενδυτικό προϊόν» νοείται μια 
επένδυση στην οποία ανεξάρτητα από τη 
νομική μορφή της επένδυσης το ποσό που 
καταβάλλεται στον επενδυτή είναι 
εκτεθειμένο σε διακυμάνσεις των τιμών 
αναφοράς ή άλλων τιμών που 
χρησιμοποιούνται ως αναφορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η σύγχυση μεταξύ της διακύμανσης και της απόδοσης.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το έγγραφο σε δικτυακό τόπο 
της επιλογής του πριν να μπορεί το 
επενδυτικό προϊόν να πωληθεί σε 
μικροεπενδυτές.

Ο παραγωγός επενδυτικών προϊόντων 
καταρτίζει βασικό έγγραφο πληροφοριών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό για κάθε 
επενδυτικό προϊόν που παράγει και 
δημοσιεύει το έγγραφο σε δικτυακό τόπο 
της επιλογής του πριν να μπορεί το 
επενδυτικό προϊόν να πωληθεί σε 
μικροεπενδυτές. Ο παραγωγός 
επενδυτικών προϊόντων είναι υπεύθυνος 
για το περιεχόμενο των βασικών 
εγγράφων πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου για τον μικροεπενδυτή όσον αφορά την ευθύνη 
για τα βασικά έγγραφα των επενδύσεων, είναι απαραίτητο να τονισθεί ότι τα βασικά έγγραφα 
πληροφοριών θα παράγονται από έναν συγκεκριμένο φορέα: τον παραγωγό του επενδυτικού 
προϊόντος, που θα είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των βασικών εγγράφων πληροφοριών. 

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντος 
καθιερώνει κατάλληλες διαδικασίες και 
μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν ότι οι 
μικροεπενδυτές που έχουν υποβάλει 
καταγγελία σχετικά με το βασικό 
ενημερωτικό έγγραφο λαμβάνουν 
ουσιαστική απάντηση εγκαίρως και με 
ορθό τρόπο.

Ο παραγωγός επενδυτικού προϊόντος 
καθιερώνει κατάλληλες διαδικασίες και 
μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν ότι οι 
μικροεπενδυτές που έχουν υποβάλει 
καταγγελία σχετικά με το βασικό 
ενημερωτικό έγγραφο λαμβάνουν 
ουσιαστική απάντηση εγκαίρως και με 
ορθό τρόπο, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
προκειμένου να αποφεύγονται οι 
επικαλύψεις.
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Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την οδηγία
94/46/ΕΚ για την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
διενεργείται στο εν λόγω κράτος μέλος 
κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την οδηγία
95/46/ΕΚ για την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
διενεργείται στο εν λόγω κράτος μέλος 
κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική διόρθωση

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους στο πλαίσιο του άρθρου 19, οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
συνεργάζονται στενά με σκοπό να 
διασφαλιστεί ότι τα διοικητικά μέτρα και 
οι κυρώσεις παράγουν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα του παρόντος κανονισμού 
και συντονίζουν τις ενέργειές τους ούτως 
ώστε να αποφεύγονται πιθανές 
παράλληλες ενέργειες και επικαλύψεις 
κατά την εφαρμογή διοικητικών μέτρων 
και κυρώσεων σε διασυνοριακές 
υποθέσεις.

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους στο πλαίσιο του άρθρου 19, οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
συνεργάζονται στενά με σκοπό να 
διασφαλιστεί ότι τα διοικητικά μέτρα και 
οι κυρώσεις παράγουν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα του παρόντος κανονισμού 
και συντονίζουν τις ενέργειές τους ούτως 
ώστε να αποφεύγονται πιθανές 
παράλληλες ενέργειες και επικαλύψεις 
κατά την εφαρμογή διοικητικών μέτρων 
και κυρώσεων σε διασυνοριακές 
υποθέσεις, με πλήρη σεβασμό του 
δικαιώματος να μην δικάζεται ή να 
τιμωρείται κάποιος δύο φορές για την 
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ίδια παράβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή "ne bis in idem"  αποτελεί βασική αρχή που αναγνωρίζεται από το άρθρο 50 του Χάρτη 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, και πρέπει να μνημονεύεται ρητά στη διάταξη αυτή.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
διοικητική πράξη και κύρωση που 
εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό είναι 
γραπτή.
Αυτά τα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις 
είναι δεόντως αιτιολογημένα, 
προσδιορίζουν τους λόγους για την 
απόφαση και αναφέρουν τα διαθέσιμα 
μέσα προσφυγής, συμπεριλαμβανομένων 
των ένδικων μέσων ή αιτήσεων 
επανεξέτασης ενώπιον δικαστηρίου, της 
αρμόδιας αρχής για την εν λόγω 
προσφυγή και της σχετικής προθεσμίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, 
που αναγνωρίζεται στο άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) του βαθμού ευθύνης του υπεύθυνου 
προσώπου·

(β) του βαθμού νομικής ευθύνης του 
υπεύθυνου προσώπου·

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τυχόν προηγούμενων παραβάσεων του 
υπεύθυνου προσώπου.

(ε) τυχόν προηγούμενων νομικών
παραβάσεων του υπεύθυνου προσώπου.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που 
επιβάλλονται για τις παραβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 
δημοσιοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα στοιχεία σχετικά με το 
είδος της παράβασης του παρόντος 
κανονισμού και την ταυτότητα των 
προσώπων που ευθύνονται για αυτήν, 
εκτός εάν η εν λόγω δημοσιοποίηση θα 
έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα 

Οι διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που 
επιβάλλονται για τις παραβάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, 
οι οποίες έχουν λάβει οριστικό 
χαρακτήρα, δημοσιοποιούνται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία 
σχετικά με το είδος της παράβασης του 
παρόντος κανονισμού και την ταυτότητα 
των προσώπων που ευθύνονται για αυτήν, 
εκτός εάν η εν λόγω δημοσιοποίηση θα 
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των χρηματοπιστωτικών αγορών. έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα 
των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Όταν η δημοσιοποίηση ενδέχεται να 
προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα 
εμπλεκόμενα μέρη, οι αρμόδιες αρχές 
δημοσιοποιούν τις κυρώσεις ή τα μέτρα 
ανώνυμα.

Όταν η δημοσιοποίηση ενδέχεται να 
προκαλέσει δυσανάλογη ζημία στα 
εμπλεκόμενα μέρη, οι αρμόδιες αρχές 
δημοσιοποιούν τις κυρώσεις ή τα μέτρα 
ανώνυμα.

Κατά τη δημοσίευση των κυρώσεων 
τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα που 
αναφέρονται στον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ιδίως το δικαίωμα του σεβασμού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και το 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν 
ότι  οι διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα 
δεν δημοσιεύονται για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα από ό, τι απαιτείται 
βάσει της εθνικής νομοθεσίας, μετά το
οποίο η δημοσίευση διαγράφεται 
αυτόματα. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
κάθε τεχνικό μέτρο και προβλέπουν κάθε 
διασφάλιση για να αποτρέψουν 
ενδεχόμενη εκ μέρους τρίτων συνέχιση 
της κοινολόγησης των δημόσιων 
διοικητικών κυρώσεων και μέτρων μετά 
την περίοδο της δημοσίευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση των κυρώσεων θίγει θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως τα δικαιώματα του σεβασμού 
της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Κάθε περιορισμός αυτών 
των δικαιωμάτων πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 52 του Χάρτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Πρέπει να τηρούνται οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Για τον 
σκοπό αυτό, οι κυρώσεις πρέπει να δημοσιεύονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, και θα 
πρέπει να λαμβάνονται τεχνικά μέτρα για να αποτραπεί ο κίνδυνος που συνδέεται με τη χρήση 
εξωτερικών μηχανών αναζήτησης και ιστοτόπων που θα συνεχίζουν να δημοσιεύουν την 
κύρωση μετά την περιορισμένη χρονική περίοδο της δημοσίευσης, για παράδειγμα μέτρα που θα 
εμποδίζουν την αυτόματη ευρετηρίαση. 


